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SÍNDIC

Baix ús del català a l’hostaleria
i als comerços d’estrangers

Sanitat
per als menors
estrangers

En l’atenció al públic i la retolació, segons un estudi de 624 comerços de la ciutat ||
Baixen els cartells en català en el sector tèxtil al proliferar les franquícies
ACN

ACN

❘ LLEIDA ❘ L’hostaleria i els comerços regentats per estrangers a
Lleida ciutat són els establiments que menys utilitzen el
català, tant en la retolació com
en l’atenció al públic, i és especialment notable el baix nivell
d’ús de la llengua catalana en la
restauració (només el 47% dels
locals la utilitzen com a llengua
inicial d’atenció i menys d’un
70% estan retolats en català).
Així es desprèn de l’últim
estudi Ofercat 2015, impulsat
per la direcció general de Política Lingüística (departament
de Cultura) i el Consorci per a
la Normalització Lingüística,
els resultats del qual van ser
presentats ahir a la Cambra de
Comerç de Lleida. L’informe ha
analitzat l’ús de l’idioma en un
total de 624 negocis distribuïts
en els principals eixos comercials i els barris de la ciutat.
En canvi, l’ús del català és
més generalitzat als comerços
pertanyents als sectors de l’alimentació, les finances, la salut i
l’estètica. En el cas dels negocis
tèxtils i derivats, i a conseqüència del creixement exponencial
de l’obertura de franquícies en
els últims anys a la capital del
Segrià, la retolació en català
d’aquests comerços ha disminuït considerablement. Menys
de la meitat dels comerços de
roba i derivats retolen en català.

LES CLAUS

Variables determinants
z L’estudi Ofercat 2015 revela
que les tres variables que més
influeixen en els usos lingüístics són l’origen de la propietat de l’establiment, el sector
de l’activitat i la presència de
franquícies.

Objecte d’estudi
z L’informe analitza 624 establiments de Lleida de diferents
barris. Detecta que augmenta
l’oferta en català en la retolació
informativa entre els anys 2003
i 2015 (del 65% al 83%).

El cas del sector tèxtil
Presentació dels resultats a la Cambra de Comerç.

DADES GENERALS

Un 52,8% dels 628 negocis
estudiats retola en català i
un 79,6% l’utilitza per
atendre el públic
En termes generals i incloent-hi la totalitat dels establiments analitzats, la llengua
catalana és utilitzada en la retolació del 52,8%, mentre que
el seu ús a l’hora d’atendre els
clients augmenta fins a arribar
al 79,6%.

Pel que fa als negocis regentats per estrangers, només el
14% respon al client en català quan aquest utilitza aquesta llengua, un percentatge que
ascendeix fins al 91% entre els
comerços que estan regentats
per autòctons.
La ciutat de Lleida se situa en
una posició intermèdia en l’ús
del català al comerç, en comparació a altres ciutats catalanes
estudiades. En aquest sentit, les
ciutats de Tarragona i Barcelona
tenen els índexs més baixos d’ús
de l’idioma català en els establiments comercials.

z L’obertura de franquícies en
els últims anys a Lleida ha propiciat que menys de la meitat
dels negocis del sector tèxtil retoli en català, si bé és cert que
el 89% es dirigeix al client en
català.

Finances en català
z El 96% dels negocis de finances utilitza el català. El segueixen els del tèxtil i de lleure.

Estrangers i autòctons
z El 14% dels negocis atesos per
estrangers responen en català,
davant del 91% dels regentats
per autòctons.

ITMAR FABREGAT

UNIVERSITAT INVESTIGACIÓ

La UdL insisteix davant
del Govern perquè financi
el centre Agrotecnio
L.RIBES

del departament d’Empresa i
Coneixement. Com ja va publicar aquest diari, aquest departament va manifestar fa un mes
que veu inviable finançar ara
per ara Agrotecnio davant de
la pròrroga dels pressupostos de
la Generalitat. Per la seua part,
Ramon Albajes, un dels responsables d’Agrotecnio, va insistir
ahir en la necessitat d’aconseguir aquest finançament “que

LA UDL, REFERENT

Meritxell Serret qualifica
la UdL de “referent” català
en l’àmbit del sector
agroalimentari

ACTIVITATS

Tallers
d’arquitectura
per a nens
❘ LLEIDA ❘ La demarcació de
Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
organitza cinc tallers monogràfics per atansar l’arquitectura als més petits. Les activitats, dirigides a nens a partir
de cinc anys, les impartiran
les arquitectes Teresa Carrera i Mireia Martín, del 5 al
9 de setembre, a la mateixa
seu del Col·legi. Abordaran
la imaginació, els volums i els
espais a través de jocs ideats
per estimular la creativitat
dels participants.
Per participar-hi, és necessària la inscripció prèvia
i el cost de cada activitat és
de 12 euros.

PARLAMENT

Universitaris
donen suport a
acollir refugiats

En una visita de la consellera d’Agricultura
❘ LLEIDA ❘ Els responsables del centre d’investigació agroalimentària de la UdL (Agrotecnio),
així com el rector de la Universitat, Roberto Fernández, van
aprofitar ahir una visita institucional de la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, a les
instal·lacions d’Agrònoms per
remarcar-li la importància que
la Generalitat financi Agrotecnio de la mateixa manera que
la resta dels membres de la
xarxa de centres d’excel·lència
CERCA, una distinció que va
aconseguir al març al superar
una avaluació internacional. La
consellera Serret es va mostrar
sensible a aquesta qüestió, però
va apuntar que és competència

❘ BARCELONA ❘ El síndic de greuges, Rafael Ribó, va recomanar ahir a Salut que “garanteixi de forma clara” l’accés
a l’assistència sanitària, primària i especialitzada a tots
els menors estrangers que
viuen a Catalunya, arran de
les queixes que va rebre de
les entitats SOS Racisme i
PASUcat. A través d’un comunicat, Ribó va defensar
que la llei estableix aquest
dret sense la necessitat de documentació identificativa o
d’empadronament dels interessats, ni targeta sanitària. I
va afegir que l’intent de l’ICS
d’evitar el “turisme sanitari”
va originar males pràctiques
administratives.

Serret va firmar ahir al llibre de visites de la UdL.

ens correspon”, mentre recordava que els centres CERCA
reben cada un una mitjana de
2 milions d’euros anuals. Durant
la visita a les instal·lacions del
campus d’Agrònoms (ETSEA),
Serret va destacar la UdL com
a “referent” del sector agroalimentari català i la voluntat de
la conselleria de posar en relleu
la seua excel·lència, perquè és
la base del coneixement i de la

innovació per fer un sector més
competitiu. Entre altres qüestions, Serret va fer una valoració de l’evolució dels preus de
la fruita i va instar a la necessitat de fomentar el consum de
fruita de qualitat i proximitat
(vegeu la pàgina 23). La titular
d’Agricultura també va mantenir una reunió prèvia amb Roberto Fernández i preveu visitar
la UdL de nou a la tardor.

❘ BARCELONA ❘ Uns dos-cents
estudiants de totes les universitats catalanes que han
par ticipat en el projecte
educatiu de la Setmana del
Parlament Universitari van
aprovar ahir, en la simulació
d’un ple que va posar el punt
final a aquesta edició, una
llei perquè Catalunya aculli
refugiats i sengles mocions
en les quals proposen diverses millores en el sistema universitari i en les polítiques
d’ocupació dirigides als joves. En la sessió, presidida
per Carme Forcadell, també es va llegir una declaració
institucional sobre la igualtat
de gènere.

